DEN EUROPÆISKE UNION

Det Maritime
Elitetræningscenter

Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

– et boost til jeres vækst og udvikling

Står I overfor nye markedsmuligheder eller en ny strategi, og har I ambitiøse vækstplaner for jeres
virksomhed? Så kan et skræddersyet forløb i Det Maritime Elitetræningscenter være med til at booste
jeres forretningsudvikling.

HVORFOR SKAL VI DELTAGE?
• I bliver holdt fast på en udviklingsopgave, der flytter virksomheden
• I får eksterne specialister tilknyttet virksomheden
• I får tilknyttet en personlig forretningsudvikler
• I får et netværk og erfa-udveksling med andre ambitiøse, maritime SMV’ere
• I får tilbudt et kapitalsøgningsforløb, der kan føre til ny kapital til at realisere
virksomhedens potentiale og vækst
• I får ny viden og kompetencer
• Det kræver meget lidt administration fra jeres side

HVAD INDEHOLDER ET FORLØB?
I Det Maritime Elitetræningscenter bliver der arbejdet intensivt med jeres virksomheds vækst- og udviklingspotentialer. Det sker gennem følgende individuelle og kollektive aktiviteter:
• Et individuelt rådgivningsforløb med eksterne specialister efter eget valg
med fokus på jeres aktuelle udviklingspotentialer og vækstplan
• I får tilknyttet en forretningsudvikler, som hjælper jer i processen
• Et individuelt kapitalforløb med rådgivning om kapitalfremskaffelse til
konkrete projekter og indsatser
• To workshops med fokus på strategi og ledelse
• Fire workshops ledet af specialister i emner, som tilrettelægges efter
deltagernes behov – det kan være om alt fra markedsføring og salg
til produktudvikling eller organisationskultur.
OBS: Vi opfordrer til, at op mod tre personer i jeres virksomhed - både ledere og
medarbejdere - kan deltage i de enkelte aktiviteter efter jeres behov og vurdering.

Økonomi og vilkår
HVAD ER TIDSRAMMEN?
Et forløb tager mellem seks og otte måneder, hvor I skal inddrage ressourcer fra
ledere og medarbejdere for at få optimalt udbytte af de forskellige aktiviteter.
HVEM KAN DELTAGE?
Virksomheder med maritime aktiviteter, eller virksomheder som ønsker at skabe
en forretning inden for det maritime, der har et stort vækstpotentiale, og som
har under 250 ansatte.
HVAD KOSTER DET?
I har mulighed for at vælge mellem tre prisrammer i Det Maritime Elietræningscenter. I deltager i de samme aktiviteter uanset jeres deltagergebyr, men
beløbsstørrelsen til rådgivning hos eksterne specialister vil være henholdsvis
100.000 kroner, 150.000 kroner eller 200.000 kroner. Jeres deltagergebyr vil
være enten 56.250 kroner, 68.750 kroner eller 81.250 kroner, som dækker op
til 200 timers træning fordelt på de kollektive aktiviteter, det individuelle rådgivningsforløb og kapitalvejledning.
Der er i alt 30 forløb i Det Maritime Elitetræningscenter over tre år med 10
forløb i hver af de tre prisrammer.
DET MED SMÅT
Det Maritime Elitetræningscenter er et nationalt tilbud i regi af Scale-Up Denmark. Centret drives af tre partnere; MARCOD, Væksthus Nordjylland og LIVA
consult. Der er indgået samarbejdsaftaler med Danske Maritime, Maritime
Development Centre, Offshoreenergy.dk, Fyns Maritime Klynge med flere. Den
Danske Maritime Fond støtter projektet økonomisk for at kunne tilbyde et
nedsat deltagergebyr.
HVOR KAN JEG FÅ MERE AT VIDE?
Er du interesseret i at høre mere om programmet, så kontakt projektleder
Allan Hejslet i MARCOD for en uforpligtende snak:
ah@marcod.dk / 30 13 30 43
Opstart hold 1: februar 2017
Opstart hold 2: september 2017

